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 تقديم
 الدهشة تدفع اإلنسان إلى التساؤل، كما قال أرسطو 

  محاولة تفسير وفهم األحداث والظواهر والسلوكات واألفعال

 .كانت دائما مالزمة لتاريخ البشرية

  في البداية، االنطالق من التفكير األسطوري والسحري

والخرافي، مرورا عبر التفكير الفلسفي والعقالني، ووصوال 

 أخيرا، إلى التفكير العلمي والتجريبي

 خضعت لهذه ... الظواهر الطبيعية واالجتماعية والنفسية

التفسيرات، بما فيها انفعاالت اإلنسان وتقلبات مزاجه 

 .واضطراباته النفسية والعقلية

  األمراض النفسية والعقلية لم تكن وليدة العصور الحديثة، بل

 .كانت موجودة مند بداية الوجود اإلنساني



 تقديم

  حاول اإلنسان في العصور القديمة تفسير المرض العقلي

بوجود أرواح شريرة تتسلل إلى الجسد ُمسببة اضطرابات في 

 السلوك والتفكير

  كان يتم عزل هؤالء المرضى ووضعهم في السجون أو

المالجئ وإخضاعهم للتعذيب واالضطهاد، والمحاكمة بالموت 

 والحرق

  في الوقت الذي كان التراث النفسي العربي حافال باإلنجازات

الفكرية والعلمية، على مستوى تشخيص االضطرابات 

النفسية والعقلية، والتعامل مع حاالت االكتئاب والفصام 

 ...والهذيان



 تقديم
 

  يصعب، إيجاد تعريف دقيق وشامل لعلم النفس، وذلك بالنظر

إلى التطورات السريعة التي عرفها هذا الميدان، وإلى 

 .إنجازاته العلمية

  أتمرت على العديد من التخصصات الفرعية التي تنتمي إلى

 .علم النفس العام أو السيكولوجيا العلمية

 هل يختص علم النفس بدراسة السلوك اإلنساني والسيرورات

الذهنية لألفراد، قصد الحصول على أفضل معرفة وفهم لكل 

 المشكالت والقضايا النفسية؟

   ال يستوعب هذا التعريف العام النماذج والفئات التي

الطفل : أصبحت تهتم بها السيكولوجيا العلمية من قبيل

والمراهق والمرأة والعامل والُمسن ودوي االحتياجات 

 ...الخاصة والذين يعانون من أمراض مزمنة



 تقديم
 أضحت السيكولوجية تختص  بمختلف القضايا والمواضيع الجديدة مثل  :

النمو وسيرورات اكتساب المعارف عند الطفل، واضطرابات النمو في 

مراحل الطفولة األولى، ومشكالت المراهقة واضطرابات السلوك 

والشخصية ومشكالت اإلدمان على الكحول والمخدرات، واالضطرابات 

 ...النفسية والعقلية المترتبة عليها وأمراض الشيخوخة

 علم النفس التجريبي :  مجاالت اهتمام علم النفس بمختلف تخصصاته

وعلم النفس المرضي وعلم النفس اإلكلينيكي وعلم النفس االجتماعي 

 ...وعلم النفس التكويني علم النفس الفارقي وعلم النفس التربوي

  داخل نفس التخصص الفرعي، يمكن العثور على الكثير من المدارس

في مجال علم النفس : والمقاربات والتخصصات الفرعية األخرى مثال

اإلكلينيكي، نجد التحليل النفسي والعالج السلوكي والعالج المتمركز حول 

 ....الشخص والعالج المعرفي وعلم النفس النسقي



 تقديم

  علم النفس اإلكلينيكي لم يعد مقتصرا على الحاالت المرضية

ومتخصصا في تشخيص وعالج األشخاص الذين يعانون من 

االضطرابات الذهنية، بل أصبح يهتم أيضا باألسوياء في إطار 

الحفاظ على صحتهم النفسية والتخفيف من حدة معاناتهم وصعوبة 

 ...توافقهم االجتماعي واألسري والمهني والتربوي

 ضرورة االنتباه أننا بصدد تخصصين مستقلين، لكن متكاملين 

  ما طبيعة العالقة بين علم  النفس المرضي وعلم النفس

 اإلكلينيكي؟

  إلي أي حد يمكن الحديث في علم النفس المرضي عن إشكاليات

 التأريخ والتصنيف والتشخيص؟

  ما األصول التاريخية والمصادر النظرية وطبيعة الممارسة

 علم النفس اإلكلينيكي؟المهنية 



العالقة بين علم النفس المرضي وعلم النفس  

 اإلكلينيكي
  علم النفس المرضيpsychopathologie   دراسة األمراض النفسية والعقلية

 تشخيصا وتصنيفا

  النورولوجية “ الثورة”العقلي إلى االضطراب الذهني مع ظهور / من ثنائية النفسي

 .واعتبار مصدر االضطرابات هو الدماغ

  يهتم علم النفس المرضي بتسمية االضطرابات وتحديد أصناها وتفسير أسبابها

 والوقوف عند أعراضها، لتكون كونية 

  يعتمد علم النفس المرضي على التقويم والمراجعة الدائمة للوائح هذه االضطرابات

 rechercheودالئلها التشخيصية، وعلى االستقصاء والبحث الوبائي  

épidémiologique  على مستوى انتشار االضطرابات وظهور أنواع جديدة 



 العالقة بين علم النفس المرضي وعلم النفس اإلكلينيكي

 إذا كان . يتكامل علم النفس اإلكلينيكي مع علم النفس المرضي

هذا األخير يسمي ويصنف االضطرابات الذهنية ويقدم لنا 

الدالئل التشخيصية الخاص بكل اضطراب، فإن علم النفس 

اإلكلينيكي يقدم لنا القواعد والتقيات والمهارات القابلة للتطبيق 

 .من أجل العالج والتوافق والدعم والمرافقة

  علم النفس اإلكلينيكي ممارسة عالجية واختيار يقوم على

أساس الخلفية النظرية لمدرسة من المدارس السيكولوجية، 

 .وعلى أساس المرجعية التصنيفية



 العالقة بين علم النفس المرضي وعلم النفس اإلكلينيكي

 علم النفس المرضي يصنف االضطرابات ويحدد : عالقة تكامل

الدالئل التشخيصية ويضيف اضطرابات جديدة إلى الالئحة، وعلم 

 النفس اإلكلينيكي يقدم الحلول العالجية بطرق متعددة

 كل تخصص يطور اآلخر، مع تطور المجتمع تظهر : عالقة تفاعل

اضطرابات جديدة، من داخل عيادات الطب والعالج النفسيين، 

 تتحول متالزمات واضطرابات مصنفة

 كل تخصص يعمل على تقويم اآلخر، الممارسة : عالقة تطوير

اإلكلينيكية تختبر مدى مصداقية التصنيف والتشخيص، والبحث 

التصنيفي يمنح للمجال اإلكلينيكي إمكانات اختبار نجاعة الطرائق 

 .  العالجية وفعاليته

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  هل يمكن الحديث عن تاريخ االضطرابات الذهنية أم عن

 تاريخ تصنيف هذه االضطرابات؟

 ،االضطرابات الذهنية كانت موجودة مع الوجود اإلنساني

تاريخ )والدليل هو اكتشاف ثقوب في جماجم اإلنسان القديم 

  ( 2002الطب سورنيا، 

  الطب له تاريخ حافل باألعمال واالنجازات المهمة التي

عبرت عن محاولة اإلنسان المتواصلة التخفيف من حدة 

الطب ) اآلالم الناتجة عن األمراض العضوية والذهنية 

اآلشوري، الطب الفرعوني، الطب اليوناني، الطب -البابلي

 ...(  اإلسالمي



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

 استطاع أبوقراط  (370-460av – J C  ) Hippocrate  تخليص  

الطب من الممارسة السحرية والدينية واالرتقاء بالطب وعلم 

التشريح إلى الممارسة العلمية والتجريبية القائمة على انتهاج 

أسلوب المالحظة الدقيقة واالعتماد التشخيص المالئم، وأخيرا 

 اقتراح العالج المناسب 

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
  مالحظة األعراضl’observation des symptômes 

والتي تكشف عن بعض العالقات المرضية، وبالتالي تسجيل 

كما كان يهتم كذلك، بالتاريخ . وتدوين النتائج والتطورات

 .العائلي للمريض وبمجاله البيئي

 وتوجيه األسئلة أثناء فحص . اقتراح العالج المناسب

بعد ذلك، يمكنه . المريض، ينظر ويلمس ويشم ويحس بجسده

 القيام بالتشخيص والتنبؤ بالمستقبل

  يأخذ بعين االعتبار سن المريض وطباعه وفصول السنة

 ودرجة حرارة الجو 

 

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  أبوقراط كان ينتمي إلى المدرسة الطبية التي قامت على

طبيعة "والمقصود " علم الطبيعة" Physis نظرية الفيزيس

وتتلخص هذه النظرية أن بدن اإلنسان ". علم الحياة"، "اإلنسان

 :يتكون، مثل أي جسم طبيعي، من العناصر األربعة

 وهذه العناصر تترتب عنها . التراب والماء والهواء والنار

والرطوبة ( التراب)اليبوسة : كيفيات أو طبائع أربعة وهي

 (النار)، والحرارة (الهواء)، والبرودة (الماء)

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

 قوة : ميزت هذه المدرسة بين ثالثة دوافع أو قوى وهي

الشهوة ومركزها الكبد، وقوة الحمية والغضب ومكانها القلب، 

وهي خاصة باإلنسان، ومركزها ( الذهن)وقوة الفكر والتمييز 

 الدماغ

  عمل أبوقراط على " أخالط األربعة"على أساس نظرية

تشخيص مجموعة من األمراض وفي مقدمتها، الماليخوليا 

 والتي تعتبر أعلى درجات االكتئاب حدة

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
  شخصها على أنها عبارة عن خلل في كمية هذه األخالط، وتحديدا

 ارتفاع نسبة المرة السوداء في الجسم

  هذا التفسير هو قريب من التشخيص النوروبيولوجي الذي يقول بتأثير

اإلفرازات الهرمونية والنشاط العصبي للدماغ على السلوك الوجداني، 

 وعلى اضطرابات المزاج

  نفس النهج، سار الطيب جالينوسGalien / Galenus (131-200 

ap – J C)  والذي استطاع التأثير على تاريخ الطب العربي والغربي

 لسنوات عديدة

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  شيد نظرية طبية ترجع جميع األمراض إلى اختالل التوازن

في هذه األخالط، وتنظر إلى الشفاء بوصفه إعادة هذا 

.  ”فضالت"أي التخلص من " االستفراغ"التوازن، بواسطة 

 أو بالقيء أو اإلسهال أو بالقصد بالنزيف

  بمثابة محصلة التوازن، أو اختالله، على " المزاج"صار

 صعيد األعضاء، كما على صعيد اإلنسان والمجتمع ككل

  نظرية المزاج، تحولت إلى نظرية أنثروبولوجية في تصنيف

البشر حسب أمزجتهم وأخالقهم، وهذا ما منح لهذه النظرية 

 بعدا سلوكيا وأخالقيا واجتماعيا وسياسيا



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
 

  هذا الرصيد الهام من المعرفة العلمية والطبية، انتقل إلى

الحضارة العربية اإلسالمية، وساهم في تطوير وازدهار الطب 

 العربي وعلم التشريح

  المساهمات العربية واإلسالمية لم تكن محصورة عند حدود

اإلبداعات الفكرية والتصورات الفلسفية فقط، وإنما امتدت 

إلى كافة المجاالت والتخصصات التي لها عالقة بالصحة 

 ذهنيةال

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
  كان للعرب المسلمين السبق في بناء المستشفيات والعناية

بالمرضى واستخدام الوسائل والطرق المبتكرة في التشخيص 

 والعالج

  التعاليم اإلسالمية تدعوا إلى المبادئ اإلنسانية النبيلة ومكارم

 ...األخالق، من رحمة وتعاون وتكافل

بيمارستانات"كانت هذه المستشفيات، والتي كانت تنعت ب" ،

 ...تقدم خدماتها بالمجان للفقراء والمحتاجين والعبيد والعجزة



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

 مة للصحة والبيئةءكانت تشيد في أجمل األماكن وأكثرها مال 

  اهتم المسلمون بذوي العاهات واألمراض المزمنة، جسديا

 وعقليا

  بالمعنى الفعلي، "البيمارستانات"البداية الفعلية لتأسيس ،

تحقق في بغداد عاصمة العباسيين في عهد هارون الرشيد، 

 ميالدية بتصميم عربي إسالمي  803: وكان ذلك حوالي

    



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  وبعد ذلك، ثم تعميم المصحات العضوية والنفسية، في باقي

 المدن العربية واإلسالمية

  كانت تمنح عناية خاصة لألشخاص الذين يعانون من

أمراض عقلية، وذلك بالرعاية الجيدة والمعاملة الطيبة، هذا 

في أوربا يقيد بالسالسل " المجنون"في الوقت الذي كان 

 ويسجن في المالجئ



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

 التراث النفسي العربي يُقصى من تاريخ السيكولوجيا الغربيةكان. 

  من واجبنا الـتأكيد على أهميته العلمية ومساهمته الجادة في

ترسيخ نظريات ومبادئ وممارسات إكلينيكية تنتمي اآلن، إلى أهم 

 المدارس المعاصرة في مجال التشخيص والعالج

  الرغم من تقدم النظريات والوسائل والطرق المستعملة في على

مجال الطب النفسي، تشخيصا وتصنيفا وعالجا، إال أنها بقيت تحتفظ 

 بقوتها ومكانتها العلمية



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
 حتى أنهم  ذهنية،لقد خاض العرب في كافة أنواع االضطرابات ال

 وضعوا أول تصنيف لألمراض النفسية

  الكتابات العربية في مجال الصحة النفسية حافلة بالتصورات والموافق

التي تم جمعها من الروايات واألخبار واالستنتاجات المتعلقة بالحمقى 

 والمجانين

  الجاحظ وأحمد بن لقمان والبغدادي والنيسابوري ما ورد في كتابات

لم تكن ... عن أخبار الحمقى والمجانين وعقالء المجانين وابن الجوزي

عشوائية أو سطحية، وإنما تعبر عن دقة في المالحظة والتدوين وعن 

 عمق في التحليل والدراسة



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
  أن سماع أخبار " أخبار الحمقى والمغفلين"في كتابه ابن الجوزي يشير

الحمقى يتيح لإلنسان السليم معرفة قيمة ما وهبه هللا له، بالقياس إلى ما 

 حرم منه هؤالء

 يميز في أسباب الغفلة بين األسباب المكتسبة، وفي هذه الحالة يمكن و

 بينما األسباب الفطرية، فيصعب إيجاد حل لها. عالجها وتداركها

  األطباء العرب بإدراج مرض العشق ضمن أمراض الرأس أو الدماغ، قام

 (االكتئاب)ويأتي ترتيبه بعد مرض الماليخوليا 

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  هناك من صنف العشق ضمن مرض الجنون، ونذكر هنا بعض الكتابات

الكامل "في كتابه  يالمهمة في هذا الشأن، عند علي بن العباس المجوس

وابن علي البغدادي في " القانون في الطب"وابن سينا في " في الصناعة

والبن سينا كذلك، رسالة في موضوع العشق ". المختارات في الطب"كتابه 

 ”رسالة في العشق"وعنوانها 

  اُعتبر العشق عند العرب مرضا نفسيا له أعرضه الجسدية، وكان األطباء

هي التي تسبب هذا المرض، ، يشيرون إلى وجود المرة السوداء في الدماغ

 وهي من األخالط األربعة 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  يشير العرب أن أفضل عالج هو الجمع بين العاشق والمعشوق في عالقة

التسويف أو : وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى حلول أخرى من قبيل. شرعية

شغل المريض بأشياء مختلفة لينسى معاناته أو إثارة كراهية العاشق 

 لمعشوقته أو مساعدة المريض على أن يقيم عالقة حب جديدة

  ،هذه الحلول العالجية كانت سابقة لزمانها، وتميزت بالعمق والحكمة

وباإلمكان مقارنتها بالعالجات السلوكية والمعرفية التي تعتمد على تقنيات 

وطرق إكلينيكية جديدة لتغيير األفكار السلبية وتعديل السلوك الخاطئ 

               المسببة للتوتر



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
 من أنفس الكتب التي تطرقت إلى موضوع  ،العربي في التراث النفسي

في ة طوق الحمام"هو كتاب : الحب والعشق بأسلوب بالغ الدقة والعمق

ويتألف هذا الكتاب من ثالثين . األندلسي الن حزم" األلفة واألاُلف

 فصال، كل فصل أو باب يتفرد بموضوع محدد

  المحبينالخاصة بقصص الشعار واألخبار واألمجموعة من يتضمن 

بأسلوب سيكوتحليلي دقيق معتمدا في  الحب ، ويتناول عاطفةوالعشاق

 .التي يسمعها من المحيطين به رباالمالحظة والتج ذلك، على

              

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

 باب عالمات الحب وقد ذكر منها : من األبواب المتضمنة في الكتاب

إدمان النظر واإلقبال بالحديث عن المحبوب واإلسراع بالسير إلى 

 ،واالضطراب عند رؤية من يحب فجأة ،المكان الذي يكون فيه المحبوب

باإلضافة إلى الوحدة واألنس باالنفراد  ،وحب الحديث عن المحبوب

 والسهر



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  باب ذكر من أحب في المنام ثم باب من أحب بالوصف وفيه ذكر وقوع المحبة

فقد تقع المحبة لمجرد سماع صوت المحبوب اها، حتى لو لم ير ،بأوصاف معينة

 .من وراء جدار

 باب من أحب من نظرة واحدة وفيه ذكر وقوع الحب في القلب لمجرد نظرة

ثم باب من ال يحب إال المطاولة وفيه ذكر المحب الذي ال تصح محبته إال  ،واحدة

 بعد طول كتمان وكثرة مشاهدة للمحب

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ

  باب المراسلة وذكر فيه المراسلة بالرسائل وقد ذكر فيه صفات

عند تلقيه رسالة  فرحالمحب بال الرسائل بين المحبين وشعور

 من محبوبه

 وباب  الصديق المخلصباب : باإلضافة إلى أبواب أخرى مثل ،

 ...باب التعفف، وباب الوفاء، وباب الهجر، والواشي
 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التأريخ
  كما تحدث بن حزم عن فراق األحبة وما يسببه من معاناة نفسية، باإلضافة

واعتمد .... إلى اإلحساس بالملل، وانتقال الحب إلى نفور واأللفة إلى قلق

في ذلك على تحليل عميق للنفس البشرية، مفسرا رغباتها المختلفة 

 .ومزاجها المتقلب

  تفكيك مضامين هذه النصوص من شأنها الكشف عن سيكولوجية العاشق

العربي وحقيقة شخصيته، لفك رموزها وفهم ميولها وسلوكها ومنطق 

 .تفكيرها، بشكل علمي ودقيق

  عوض استهالك النظريات الغربية الجاهزة، باإلمكان قراءة هذه النصوص

واستنطاق مضامينها واستخالص أبعادها، خصوصا وأننا نتعامل مع 

 ...   إسالمية لها تاريخ وثقافة –شخصية عربية 



 علم النفس المرضي

 (المرحلة األولى)إشكالية التأريخ 
   فيليب بينيPhilippe Pinel (1745-1826) 

  استطاع بعد الثورة الفرنسية، إحداث تغييرا جدريا في نظرة المجتمع إلى

وإلى المرض العقلي عموما، مؤكدا أن باإلمكان اإلنصات إليه " األحمق"

وفي هذا اإلطار، اقترح عالجا أخالقيا وحرر المجنون من . وفهمهم وعالجهم

 .  القيود والسالسل

 



 علم النفس المرضي

 (المرحلة األولى)إشكالية التأريخ 

  لقد كان له الفضل في تأسيس الطب النفسي الحديث وفي تغيير النظرة

فهو ليس حيوانا شرسا وال مسكونا باألرواح . السلبية إلى المجنون

الشريرة كما كان متداوال في االعتقاد الشعبي، وإنما هو إنسان قد يكون 

مريضا، ولكنه تنقصه القدرة على التفكير السليم واالستدالل واإلحساس 

 .باآلخرين



 علم النفس المرضي

 (المرحلة الثانية)إشكالية التأريخ 

  مارتان شاركوMartin Charcot  (1825-1893 :) 

  هو أب علوم األعصاب ويلقب بنابوليون الهستيريا، ولقد ثر علي جيل

بكامله وفي مقدمتهم، فرويد الذي استفاد كثيرا من تجاربه وأفكاره 

وأصبح شاركو شخصية . خصوصا، الهستيريا والتنويم المغناطيسي

الذي كان يسمى   Salpetrièreمشهورة بعد أن تم تعيينه بمستشفى 

بمكان النساء المنسيات، حيث قام بالعديد من التجارب النورولوجية 

 .وُخصص جناحا للمصابات بالهستيريا والصرع



 علم النفس المرضي

 (المرحلة الثانية)إشكالية التأريخ 
 كما كان يعتمد على المنهج . نشير هنا أن شاركو وضع حدودا بينهما

باالعتماد على حاالت )اإلكلينيكي، وكانت دروسه عبارة عن استعراض 

وعن حفل له من الجاذبية والحضور الجماهيري ما ( من المستشفى

روسيا، أمريكا، )جعل الطلبة يحضرون من جميع أنحاء العالم 

 ...(.ألمانيا

  بين شاركو أن الهستيريا ليست ناتجة عن خلل أو مرض في رحم

لذا قام . المرأة، وإنما إصابة في الجهاز العصبي وتحديدا، الدماغ

بترجيح كفة الفرضية النورولوجية، وهي نتيجة جاءت بعد تجارب 

 .  سنة 20وأبحاث امتدت طيلة 

 



 علم النفس المرضي

 (المرحلة الثالثة)إشكالية التأريخ 

   سغموند فرويدSigmund Freud (1856-1939) 

    مرحلة التحليل النفسي الفرويدي كانت حافلة باالنجازات واالكتشافات

كما كانت تتميز بالمراجعة وإعادة النظر في . الجديدة تنظيرا وممارسة

ولعل أهم مثال يمكن أن يساق هنا، هو ما قام به . مواقفها السابقة

الالشعور، الشعور، ما قبل )فرويد من مراجعته للموقعية األولى 

الهو، األنا، األنا )وتعويضها بالموقعية الثانية  1899في سنة ( الشعور

، حيث استطاع أن يحدد، بنوع من الدقة، 1923في سنة ( األعلى

 .  منطق الصراع بين مكونات وعناصر الجهاز النفسي

 



 علم النفس المرضي

 (المرحلة الثالثة)إشكالية التأريخ 
    كان فرويد، في البداية، يعتمد على تقنية التنويم المغناطيسي كطريقة

عالجية للكشف عن الدوافع والخبرات الالشعورية، لكن سرعان ما 

بالنظر إلى صعوبة تطبيقها على بعض  ،تخلى عن هذه الطريقة العالجية

الحاالت باإلضافة إلى المخاطر المترتبة عن عملية استيقاظ المفحوص 

الخاضع للتنويم، واستبدل هذه الطريقة بتقنية جديدة هي التداعي الحر 

L’association libre كقاعدة أساسية للعالج التحليلي 

 



 علم النفس المرضي

 (المرحلة الثالثة)إشكالية التأريخ 

  مع التحليل النفسي الفرويدي، تم التخلي عن العالجات الدوائية رغم

 أن فرويد كان طبيبا

  يتمدد المفحوص على األريكة Divan  وهو جالس ويجلس المحلل

راء وتسمح هذه الوضعية للمريض بالتكلم الحر والتلقائي وكأنه في الو

 لوحده

 المالحظة واالستماع والتأويل ال يتدخل إال في الوقت :ودور المحلل 

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  إن تعريف أي اضطراب يجب أن يأخذ يعين االعتبار من جهة، مسار

تاريخ علم النفس ومحطاته األساسية ومن جهة ثانية، الخلفية النظرية 

 .لكل مدرسة سيكولوجية لها وجهة نظر خاصة في التشخيص والعالج

  تعقد الظاهرة النفسية اإلنسانية تجعل من مهمة تعريف وتصنيف

  االضطرابات الذهنية مهمة صعبة ومعقدة وتتسم بالدينامية والتغير

  للجمع بين النفسي " اضطرابات ذهنية"نفضل استعمال هذه التسمية

والعقلي، وبالنظر إلى المستجدات العلمية والتي تجسدت في الثورة 

النورولوجية والتي أثبتت أنه سواء، تعلق األمر باالضطرابات النفسية 

 .  أو العقلية، فإن مصدرهما خلل في النشاط العصبي للدماغ

 إشكالية تصنيف االضطرابات "نكون إذا، أمام ما يمكن تسميته ب

 "الذهنية



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  نشير، أن المرجعيات التصنيفية األساسية تتوزع إلى التصنيف

الفرنسي الذي يستند إلى مرجعية التحليل النفسي 
(CFTMEA ,2012Classification française des troubles 

mentaux de l'enfant et de l'adolescent)  والتصنيف األمريكي
(Manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux   (DSM IV,1996 والتصنيف الدولي التابع لمنظمة الصحة

 CIM,1992)   Classification internationale desالعالمية 

maladies   ) 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  رغم اختالف المصادر النظرية لهذه التصنيفات وتعدد المعايير المعتمدة

والشروط الواجب توفرها في تصنيف هذا االضطراب أو ذاك، إال أن ذلك 

 .ساهم في غنى وثراء الظاهرة النفسية، تفسيرا وفهما وتشخيصا وعالجا

    وفي إطار المقارنة بين هذه المرجعيات التصنيفية، يمكن التأكيد أن

 :االختالف يتحدد في العناصر التالية

 على مستوى الدقة في تصنيف االضطرابات وتحديد األعراض-

 على مستوى الدالئل التشخيصية والتمايزات اإلكلينيكية -

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

 يسقط التصنيف الفرنسي في فخ التعميم وعدم الدقة 

  اعتماد كل من التصنيف األمريكي والدولي على المستجدات العلمية

 والتجارب العلوم العصبية

  ينعكس هذا بشكل إيجابي على معايير تصنيف االضطرابات الذهنية

وتحديد الئحة األعراض والدالئل التشخيصية، على مستوى الدقة 

 والمهنية، وتجنب الخلط بين االضطرابات المشابهة

  تخضع هذه المراجع التصنيفية، للمراجعة والتقييم، كلما استدعى إعادة

النظر في اللوائح اإلكلينيكية الضطراب ما، أو إضافة اضطرابات ذهنية 

 .جديدة



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 أبوقراط  (370-460av – J C  ) Hippocrate  : 

 رفض التفسير الخرافي والديني لالضطرابات الذهنية 

n’est ni sacrée, ni divine, elle a une  L’épilepsie«  

cause naturelle comme les autres maladie » 

  يعتبر أول من قام بتصنيف االضطرابات الذهنية: 

-Phrénitis  : مرفق باالرتفاع درجة الحرارة “ الجنون”نوع من

(phrên grec : du phréno  العقل /وتعني الذهن) 

-  Manie : ،الهوس ، نوع من الهذيان بدون ارتفاع درجة الحرارة

 ويعتبر مرض مزمن

-  Mélancolie  : الماليخوليا ، حالة من الخوف والحزن الشديدين

(  bile noire)   

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_(langue)


 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
-Epilepsie : المرض المقدس ”الصرع ، كان يعتبرmaladie 

sacrée “ األغشية ) اعتبره أبوقراط مرضا طبيعيا له عالقة بالبلغم

 /   flegme(/  المخاطية

-  Hystérie : الهستريا ، لها عالقة بحركة رحم المرأة ، لم يصنفها

 الزواج يمكن أن يشكل العالج المناسب. ضمن األمراض المزمنة

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

  فيليب بينيPhilippe Pinel (1745-1826 ) 

 كتب  1801في سنة ”Traité médico-philosophique sur 

l'aliénation mentale “. 

  يرى أن سبب االضطرابات الذهنية هي عوامل فيزيولوجية الناتجة عن

 االنفعاالت



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 :  التصنيف التالي Pinelاقترح 

( المالخولياMélancolie ( هذيان جزئي 

 (هوس )Manie  هذيان كلي 

 (عته )Démence نقص عام في القدرات الذهنية 

 (األبله )L’ideot   



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

  Joseph Daquin (1732-1815 :) كتبLa Philosophie 

de la folie   

  ،قام بتصنيف المصابين بالخبل أو الخلل العقلي إلى مجموعة مختلفة

الجنون الهيجاني والجنون الهادئ هذا النوع : حسب التشخيص المعتمد

  األخير، هو الذي ينبغي إطالق سراحهم وتحرير قيودهم  



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

 Emil Kraepelin (1856-1926 :) نشر كتابTraité de 

psychiatrie 

 أول من أشار إلى الذهان المزمن ميز بين  : 

 Maniaco-dépressiveاالكتئابي  –الذهان الهوسي -

ذهان مزمن يظهر في فترة : Démence précoceالعته المبكر -

وهو اضطراب خطير، يسبب اضطرابات إدراكية . المراهقة خصوصا

ووجدانية، مع تراجع في الحيوية والحركة الجسدية، مع وجود أعراض 

تظهر على مستوى الذاكرة واللغة واالستدالل، باإلضافة إلى السلوك التمردي 

 والالمباالة 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

  Eugen Bleuler (1857-1939 :) طبيب نفسي سويسري، هو أول من

الفصام : أدخل إلى قاموس الطب النفسي مفاهيم مهمة مثل

La schizophrénie  /fragmentation de l’esprit 

 والتوحدL'autisme 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
   سغموند فرويدSigmund Freud (1856-1939) 

  نشر كتابNévrose, psychose et perversion 

 عصاب/ ثنائية ذهان :névrose/ psychose    

  ،عموما يشير العصاب إلى االضطرابات النفسية دون أسباب عضوية

 .والشخص يدرك معاناته وال يفقد صلته بالواقع

  أول من استعمل المصطلح هو الطبيب William Cullen  في سنة

1769 

 الهستريا والعصاب الوسواسي : حسب فرويد االضطرابات النفسية من قبيل

 يمكن إدراجهم ضمن العصابات...والفوبيا وعصاب القلق



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 ذهان، قائمة على نظرية الصراع في الموقعية الثانية / عصاب : ثنائية

 (األنا األعلى/ األنا / الهو )

 والقلق هو المحرك . يرى فريد أن العصاب هو تعبير عن الالشعور

 الرئيسي للعصابات

  psychose وكلمة . روح/ مركبة من كلمة تشير إلى نفس: ذهان

osis  /anomalie ويعني خلل ومرض.... 

  الذهان هو اضطراب خطير، يفقد الشخص صلته بالواقع، ويخضع

للهالوس السمعية أو البصرية والهديان واإلحساس باالضطهاد 

 واضطرابات في التفكير والذاكرة 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 يكبت األنا الغرائز على حساب معاناته ويخضع : في حالة العصاب

 لمتطلبات األنا األعلى 

 يخضع األنا لغرائز الهو، وهذا ما يدفعه إلى الدخول : في حالة الذهان

 في الهدايان



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  تجدر اإلشارة، إلى أن التحليل النفسي وجد صعوبة كبيرة في عالج

 ...(الفصام، البرانونيا، التوحد)الحاالت الذهانية 

 السبب هو أن هذه األنواع من االضطرابات، هي ناتجة عن خلل وظيفي

والعالج يقتضي اعتماد األدوية . الكميائي للدماغ/ في النشاط العصبي 

 والعقاقير

 لقد كانت هناك اجتهادات من قبل جمعيات التحليل النفسي في فرنسا

 التي تعتبر أخر القالع المدافعة على اإلرث الفرويدي

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

  تم اعتماد التصنيف الفرنسي لالضطرابات الذهنية للطفل والمراهق

CFTMEA 

  الذي ساهم في إنجازه جماعة من  1987بدأ العمل بهذا المشروع سنة

     Roger Misésاألطباء النفسانين بقادة 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  المالحظ أن النسخة المعدلة(R 2012 ) حاولت مسايرة تطور

، لكن مع ذلك بقيت (DSM et CIM)التصنيفات العلمية الجديدة 

ولعل أهمها، المحور المتعلق بالتوحد . محتفظة باألخطاء السابقة

 :واالضطرابات الذهانية

  Psychoses Précocesالذهانات المبكرة -

  - Kanner . Autisme  infantile précoceالتوحد المبكر من نمط   -

 Retard mental avecتأخر ذهني مع اضطرابات توحدية أو ذهانية -

troubles autistiques ou psychotiques 

 Asperger       (CFTMEA R2000)متالزمة  -

   



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  هذا ما يفسر األخطاء السابقة في التشخيص وتفسير األسباب والعوامل

 المسببة للتوحد

  ر أن التوحد سببه، برود في اعتبواتأويل ال علىالتحليل النفسي اعتمد

المحلل  وصفهوهذا البرود الوجداني، الذي . العالقة بين األم وطفلها

، هو الذي يفسر "األم الثالجة"ب Bettelheim  Bruno  النفسي 

انطواء الطفل وعزلته الدائمة وانفصاله عن الواقع وعدم اهتمامه 

 .  باألشخاص من حوله

  هذه األخطاء في التفسير، أفضى إلى أخطاء في التشخيص، حيث جرى

االعتقاد أن التوحد هو نوع من الذهان الطفلي المبكر أو الفصام  

 الطفلي



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  يمكن اعتبار التوحد من االضطرابات الشاملة أو الكاسحة للنمو، والتي

تتميز بعجز تام في المهارات المعرفية وبصعوبة في االندماج والتفاعل 

 (DSM IV, 1996)االجتماعيين والتواصل اللفظي 

  وجود اتفاق وتشابه في األعراض والدالئل التشخيصية بين التصنيف

العاشر الصادر عن منظمة الصحة العالمية والدليل التشخيصي الرابع 

 :في األعراض التالية. الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي 

عجز أو ضعف في العالقات االجتماعية واالستجابات الوجدانية مع -

 ...األبوين واألهل واألطفال

 .عجز أو ضعف في اللغة التواصلية والتعبير اللغوي-

سلوك نمطي في استعمال الكلمات والجمل، مع النشاط الزائد وقلة االنتباه -

 .ونوبات الغضب

 

 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 أهم الثغرات والنقائص الموجودة في التصنيف الفرنسي 

 ذهانات، / عصابات : عدم قدرة التصنيف الفرنسي الخروج من ثنائية

 (R 2012)رغم التعديالت والمراجعات المقترحة 

  المعيار التصنيفي، هو معيار ثنائي وليس قائما المراحل العمرية أو

 دراجات حدة االضطرابات الذهنية

  المزاجية / في المحور الخاص باالضطرابات االنفعاليةTroubles 

thymiques  نجد ذهانات انفعالية عند الطفل والمراهق، وهي غير

 محددة إكلينيكيا بشكل مقنع  



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  احتفظ التصنيف الفرنسي بمفاهيم مثل الهستيريا  ، في الوقت الذي نجد أن

كل من التصنيف الدولي واألمريكي، تخليهما عن هذه التسمية وتعويضها 

   troubles somatoformes“باالضطرابات جسدية الشكل“ب

 إعادة النظر في تفسير هذه االضطرابات وتشخيصها: التغيير في التسمية  .

 .وهذا ما جعل تصنيفها يتخذ معايير علمية تختلف عن التحليل النفسي

 اضطرابات حسدي الشكل يتميز بأعراض جسدية ال يمكن تفسيرها بأسباب

قد . عضوية أو تأثير مادة ما أو بعالقتها باضطرابات المخاوف المرضية

 stressتكون لها عالقة بالضغط 

 تظهر أعراض على شكل آالم جسدية مشاكل في الجهاز الهضمي

 .واضطرابات في السلوك الغدائي والرغبة في القيء



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  العصاب الوسواسي ”: احتفظ التصنيف الفرنسي بتسميةnévrose     

obsessionnelle   غير أن التصنيفين الدولي واألمريكي يستعمل

 trouble obsessionnel“ اضطراب الوسواس القهري”: تسمية

compulsif  (TOC)  والمقصود أن األفكار القهرية هي التي تؤثر على

السلوك الذي يتحول إلى تكرار وطقوس غير عقالنية ال يستطيع الشخص 

 .التخلص منها



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  1948 : تم تأسيس المنظمة العالمية للصحةOrganisation 

mondiale de santé    (OMS) 

 إعداد برنامج الصحة النفسية بمنظمة : بداية الستينيات من القرن الماضي

الصحة العالمية، الهدف منه تشخيص االضطرابات الذهنية وتصنيفها، 

 وتحسين أدوات ووسائل التقييم والعالقات اإلكلينيكية 

 1992 : نشر النسخة العاشرة الخاص بالدليل التشخيصي لالضطرابات

  (.CIM 10)الذهنية 

  يتميز التصنيف الدولي بالدقة والتفصيل في رصد أنواع االضطرابات

 وتحديد أعراضها ودالئلها التشخيصية

  يتميز التصنيف الدولي باعتماده على رموز خاصة(F00-F09-

F10-F11  )..... 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
 F9-F00 : االضطرابات النفسية العضوية، بما فيها المرفقة باألعراض

خرف ألزهايمر، باركنسون، االضطرابات الشخصية والسلوك الناتجة )

 ...(عن تلف أو خلل وظيفي في الدماغ

  F10-F19 : االضطرابات النفسية والسلوكية الناتجة عن تعاطي مادة

 ...(الكحول، األفيون، التبغ، منبهات، مواد تشمل الكافيين)لها تأثير نفسي 

  F20-F29 : أنواع الفضام، )الفصام واالضطرابات النمط والضاللية

 ...(االضطراب الوجداني الفصامي

  F30-F39 : النوبة الهوسية، الثنائي )الوجدانية / اضطرابات المزاجية

 ...(القطب، النوبة االكتئابية



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف
  بعد الحرب العالمية وما خلفته من مآسي ودمار، ومخلفات الحرب

 1950الباردة وتداعيتها، بدأت الجمعية األمريكية للطب النفسي سنة 

 نشاطها

  الهدف هو اعتماد مرجع علمي موحد ومشترك، بناء على معطيات

 إحصائية، وتطوير آليات التشخيص وطرق العالج

 1994 : نشر النسخة الرابعة من الدليل التشخيصي واإلحصائي

 )  DSM 4)لالضطرابات الذهنية 

2000 :  مراجعة النسخة الرابعة(DSM 4 TR ) 

 18  نشر النسخة الخامسة، التي تشمل بعض التعديالت :  2013ماي

 ...(األنترتيت، األفالم اإلباحية) أهمها إضافة أنواع جديدة من اإلدمان 



 علم النفس المرضي

 إشكالية التصنيف

  في النسخة الخامسة، تمت مراجعة الئحة المحور الخاص بأنواع الفصام

أصبحت تسمى باضطرابات الطيف )والالئحة الخاصة بأنواع التوحد 

 (Troubles du spectre autistiqueالتوحدي 

   تم إضافة اضطراب فرط النشاط الجنسي hypersexualité  والذي يفسر اللجوء

إلى الممارسات الجنسية الشاذة كتعويض للقلق والضغط النفسي، والتي تتميز بالتكرار 

: وال يستطيع الشخص التحكم في رغباته، وتظهر من خالل مجموعة من السلوكات

العادة السرية، مشاهدة األفالم اإلباحية، ممارسة الجنس عن طريق األنترنيت  

cybersexe  

 



 األصول التاريخية والمصادر النظرية

   الدراسة المعمقة لألفراد قصد معرفة سلوكهم : اإلكلينيكيعلم النفس

ومشاكلهم النفسية، قصد عالج االضطرابات السلوكية التي يتم البحث 

 واألفكار  عن أصولها في مراحل الطفولة

 على مالحظة األفراد الذين يواجهون مشاكل  يعتمد :كلينيكيالمنهج اإل

محددة والتعرف قدر اإلمكان عن ظروف حياتهم، وذلك من أجل تأويل 

 .وتفسير الوقائع والمشاكل والصدمات التي يتعرضون إليها

  األصل االشتقاقي لكلمةClinique:  أصل يوناني محددة في كلمة

Kliné :  السريرLe lit وعليه يتم الكشف عن المريض للقيام ،

، Pronostic والتنبؤ بإمكانية العالج  Diagnosticبالتشخيص 

أي اقتراح التدخل المناسب والذي يسمي بالتدخل العالجي 

Intervention. 

 

 



 األصول التاريخية والمصادر النظرية
فحسب  T.Ribot (1908 ) الطريقة اإلكلينيكية تقوم بتحليل الحاالت

ودراسة األمراض العقلية ..( الذاكرة، الشخصية)الفردية المرضية 

 وبنيات الوظيفة الذهنية

  يقولD.Lagache (1949" ) ثم اعتمادها " الطريقة اإلكلينيكية

والتكوين واالنتقاء  التخفيف من المعاناةقصد إبداء  ،حتى عند األسوياء

بل أكثر من ذلك تطور هذا الميدان وانتقل من .. في المجال المهني

 .يإلى الجماع يالفردالعالج مستوى 

 تعود إلى التقليد الطب النفسي  أصول علم النفس اإلكلينيكي

Traduction psychiatrie ويمكن استحضار األسماء: 

Philippe Pinel (1745-1826 ) وهو مؤسس الطب النفسي

 .الفرنسي 

Benjamin Rush  (1745-1834 ) وهو مؤسس الطب النفسي

 األمريكي



 األصول التاريخية والمصادر النظرية
 فرويد .يعتبر سS. Freud  من المؤسسين الفعليين لعلم النفس

التقنيات العالجية واإلكلينيكية والعالقات  كلينيكي، وذلك من خاللاإل

، ما بين الفاحص والمفحوص Relations affectivesالوجدانية 

 .كل ذلك قام فرويد بابتكارها

  انتقل من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النضج و أصبح ميدانا مفيدا

ومساعدا يوظف في المدرسة، التربية، مؤسسات إعادة التربية بالنسبة 

 ...لألطفال الجنح

  أثناء الحرب العالمية الثانية ثم االستعانة بعلماء النفس من اجل إجراء

اختبارات القدرة للجنود وانتقاء األفراد حسب كفاءاتهم وقدرتهم 

 .الذهنية، وذلك من اجل تعيينهم أو تكليفهم

  ألف مريض  40حينما نعلم انه مع انتهاء الحرب العالمية تم إحصاء

 .عقلي في المستشفيات العسكرية

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية
  من هو السيكولوجي أو األخصائي النفسي؟ ما طبيعة المهام التي يقوم

بها ونوعية الخدمات النفسية التي يقدمها للفرد وللجماعة؟ ما هي 

 الصورة التي يحملها الناس عن علم النفس كممارسة إكلينيكية؟

  التمثالت االجتماعية الخاطئة واالعتقادات السلبية رسمت لشخصية

صورة نمطية ثم ... السيكولوجي والمعالج النفسي والطبيب النفسي

الترويج لها في لغة التداول اليومي، ووسائل اإلعالم وقصص األطفال 

والرسوم المتحركة والروايات واألفالم والمسلسالت والوصالت 

 ...اإلشهارية

  شخصية غريبة األطوار ومتقلبة المزاج وسريعة االنفعال وتمارس

 سلوك غير سوي، وكأنها أصيبت بعدوى بعض االضطرابات الذهنية



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية

  وجود خلط واضح وعدم التمييز بين التخصصات والمهن التي تتكفل

.  بالصحة النفسية والعقلية، خصوصا على مستوى الممارسة العيادية

: وهذا اللبس والغموض يشمل مجموعة من المهن اإلكلينيكية مثل

الطبيب النفسي والمحلل النفسي والمعالج النفسي واألخصائي النفسي 

 ...  والمرشد النفسي

  الكثير من الناس يعتقدون أن المعالج النفسي مثل الطبيب النفسي قد

يصف األدوية والعقاقير، وهناك من يضن أنه يشتغل بالسحر والشعوذة 

والتنجيم، ويقوم بطرد األرواح الشريرة ويتحاور مع الجن، أو هو 

شخص غير سوي تعرض لصدمات نفسية في طفولته وتخصص في 

هذا المجال، إما رغبة في عالج عقده الخاصة، أو لتأكيد تفوقه على 

 ...  اآلخرين

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية

 فراغ قانوني ينظم هذه المهن ويحدد االختصاصات 

 غياب الدور التوجيهي لألطباء العامين في القطاع 

  تحيز الطبيب النفسي وإنفراده بمهام العالج النفسي 
 

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية
  تعقد الظاهرة اإلنسانية وتعدد المشكالت النفسية وتداخل أنواع

 االضطرابات الذهنية، هو سبب وضعية التياهان 

 تعدد أشكال العالج الدوائي والنفسي والتدخل واإلرشاد والدعم والمرافقة

 برامج إعادة التربية والتأهيل 

  والحالة المرضية“ السوية”صعوبة وجود حدود فاصلة بين الحالة 

  إلى شخص يعاني من اضطرابات ذهنية“ السوي”قد يتحول الشخص 

  سوي”وقد يتحول الشخص الذي يعاني من اضطرابات إلى شخص“ 

 رغم تطور األبحاث والدراسات العلمية، صعوبة تحديد أسباب

 ...(الجيني/ الوراثي/ االجتماعي/المكتسب/الفطري) االضطرابات الذهنية 

 

 

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية

 المعطيات العلمية الوبائية، تبين أهمية عوامل المحيط الخارجي في

 حاالت االكتئاب وأنواع التوتر إلى جانب العامل الجيني والوراثي 

 هناك مفهوم مهم :vulnérabilité  ( الهشاشة وعدم القدرة على

 المقاومة

 من يحتاج إلى العالج النفسي؟ 

 أنواع )نفسية /األشخاص الذين يعانون من االضطرابات الذهنية

 ...(االكتئاب، أنواع الفوبيا، أنواع التوتر، الوسواس القهري

 أنواع )العقلية /األشخاص الذين يعانون من االضطرابات الذهنية

 ...(الفصام، البرانويا، اضطرابات الشخصية

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية
  األشخاص الذين يعانون من الضغط النفسيstress ( ،مهني، أسري

 ...(مدرسي، اجتماعي، عالئقي

  تقديم مختلف أشكال الدعم والمرافقة واإلرشاد الفردي والجماعي

الطفل، المراهق، الرجل، المرأة، )والتوجيه التربوي واألسري والمهني 

 ...(.المسن

  تقديم الدعم النفسي وتطبيق تقنيات التواصل واإلنصات الفردي

أمراض السرطان، مرض )والجماعي للمصابين باألمراض المزمنة 

 ...(.السكري، مرض السيدا، الفشل الكلوي

 



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية 
وضع حدود : وإذا أردنا تجنب الخلط والتداخل بين هذه المهن اإلكلينيكية

 لتحديد صالحية كل مهنة، يمكن تحديد أهم هذه المهن 

  الطبيب النفسيPsychiatre   ويحمل صفة طبيب متخصص في

 عالج االضطرابات الذهنية الذي تحتاج إلى األدوية

   األخصائي النفسيPsychologue  وهو خريج شعبة علم النفس

وينتمي إلى مجال العلوم اإلنسانية، ويتابع تكوينا جامعيا , بكلية اآلداب

 Psychothérapeuteوقد يحمل صفة المعالج النفسي . معمقا

الذي يتحدد دوره في العالج النفسي أو االستشارة أو اإلرشاد أو 

 التوجيه



 األبعاد الثقافية والممارسة المهنية 

   المحلل النفسيPsychanalyste فهو ينتمي إلى المدرسة التي ،

قد , أسسها فرويد وأتباعه، وهناك عدة جمعيات خاصة بالتحليل النفسي

 يكون المحلل النفسي أخصائيا نفسيا أو سيكولوجيا أو طبيبا نفسيا

 فيتحدد دوره في مساعدة الفرد على حل مشكالت المرشد النفسي ،

أو ...( عنف، فشل دراسي، تعاطي المخدرات، تحرش جنسي)مدرسية 

ضغط نفسي، نزاعات، عدم التواصل، صعوبة ) مشكالت مهنية 

أو مشكالت مرتبطة بالصراعات الزوجية ومشاكل الحياة ...( التوافق

فقدان شخص عزيز، عنف، صراع زوجي، طالق، مشاكل فترة )اليومية 

 ...(.المراهقة

 

 



 تقنيات التشخيص

 

التنويم المغناطيسي كطريقة  ىكان فرويد، في البداية، يعتمد عل

التداعي الحر ب هاواستبدلها عالجية، لكن سرعان ما تخلى عن

L’association libre 

  كل كلمة لها معنى ولها عالقة غير مباشرة بالمكبوت، ووظيفة المحلل

ظهور األعراض النفسي هو الكشف عن هذه الرغبة التي أدت إلى 

 ...المرضو

  التركيز على الخبرات والصدمات التي عاشها المفحوص في مراحل

 الطفولة

  األنا-الهو)التركيز على فرضيات الصراع بين مكونات الجهاز النفسي-  

 (األنا األعلى



 تقنيات التشخيص
يخضع المفحوص لثالث جلسات تحليلية في األسبوع. 

  (.دقيقة 50و 40)المدة الزمنية في كل جلسة تستغرق ما بين 

 يتمدد المفحوص على األريكة Divan هو جالس في ويجلس المحلل و

راء وتسمح هذه الوضعية للمريض بالتكلم الحر والتلقائي وكأنه الو

 لوحده

 المالحظة واالستماع والتأويل ال يتدخل إال في الوقت :ودور المحلل 

    على المحلل أن يتصف بالحياد التام، وال يكشف عن حياته الخاصة أو

 رغباته أو أرائه

 



 تقنيات التشخيص
  شروط االستقبال الناجح وآلياته ومجاالته 

 الجيد والقائم على التعاطف  االستقبالEmpathie  من شأنه حل

العديد من المشكالت النفسية والعالئقية في األسرة والمدرسة والمعمل 

 والجمعيات 

 شروط نجاح الفعل التواصلي:  

 تكمن أهمية االبتسامة في قدرتها على إزالة أو التخفيف من : االبتسامة

حدة التوتر تعطي االبتسامة االنطباع لآلخرين بالرغبة في اإلنصات و 

 .االرتياح والثقة والدعوة إلى الحوار

 لغة العيون تعبر عن القوة أو الضعف، ومن شأن هذا التواصل : النظرة

 غير اللفظي أن يمنحنا إمكانية السيطرة وامتالك اآلخر
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 تقنيات التشخيص
 هي الطريقة التي نستقبل بها اآلخرين ونتفاعل معهم ونظهر : الحضور

لهم االهتمام والرغبة في اإلنصات، ليس بواسطة األذن فقط، و إنما 

 .بجسدنا كله

 هو لغة غنية بالدالالت والمعاني التي تعبر عن انفعالنا و : المظهر العام

سلوكنا ومواقفنا وتجاربنا، وهي كذلك تمنح للمستمع إمكانية االفتراض 

ويمكن التعبير عن ذلك بواسطة المالمح و حركة . والحدس والفهم

 ...الرأس واليدين

 



 من العالج التحليلي إلى العالجات النفسية

  القراءات النقدية، تمثلت في نشر التقرير التقييمي حول فعالية العالجات النفسية

وأشكال الممارسات اإلكلينيكية في فرنسا، والصادر عن المؤسسة الوطنية للصحة 

 Inserm (Rapport d’Inserm, 2004)والبحث الطبي 

  تحليلي والعالج المعرفي السلوكي  -قامت بدراسة مقارنة بين العالج السيكو

(TCC) والعالج الجماعي والزوجي. 

  وانتهى هذا التقرير إلى نتيجة صادمة، تمثلت في تراجع أداء التحليل النفسي

وضعف فعاليته اإلكلينيكية، وعدم قدرته على عالج العديد من االضطرابات 

 .الذهنية، مقارنة مع أنواع العالجات النفسية الجديدة

 



 العالج السلوكي

السلوكية اعتمد العالج السلوكي على نظريات ومبادئ المدرسة  

 ...(لسكينروثنائية االستجابة لواطسون ومبدأ التعزيز  بافلوف إشراطية)

 ومهارات  سلوكاتالتركيز علة أهمية التعلم ودوره في اكتساب -

وعدم الثقة في  الرهاباالضطرابات الذهنية مثل القلق وأنواع  --

 خاطئة واكتساباتسلبية  لتعلماتهي نتيجة  ...النفس

الحلول العالجية، تقوم على أساس التحديد الدقيق والنوعي للسلوك  --

 (.مبدأ هنا واآلن)عالجه المطلوب تعديله أو 

 



 أنواع العالجات السلوكية

 تقنية تخفيف الحساسية 

 التعبير عن الغضب 

 تخيل اإلحداث المحتملة 

 طريقة إثارة االشمئزاز 

 طريقة لعب األدوار 

 العالج عن طريق القراءة 

 التدريب على التواصل اإليجابي 

 التخيل اإليجابي 

 



 السلوكية –العالجات المعرفية 

  (الفلسفة األخالقية، فلسفة سقراط)الجذور الفلسفية للعالج المعرفي... 

 العالج المعرفي(Beck et  Ellis :) طريقة عالجية منظمة ومحدودة

 (جلسة تقريبا 20)الجلسات 

 فعالية هذا العالج في حاالت االكتئاب وأنواع التوتر 

  علوم )اعتماد هذا العالج على المستجدات العلمية في العلوم المعرفية

 ...(  األعصاب، معالجة المعلومات، المنطق

 



 السلوكية –المعرفية العالجات 

  ثالثة أسسيقوم على العالج المعرفي: 

مصدر الصعوبات النفسية للفرد هو أسلوبه في التفكير وإدراك -

 األحداث

 إمكانية تعلم كيفية تغيير هذا األسلوب من التفكير  -

 السلوكاتالتأثيرات اإليجابية لهذا التغيير على األفكار وعلى  -

 .بهماواالنفعاالت المرتبطة 
 

 



 السلوكية –المعرفية العالجات 

 الهدف من العالج المعرفي 

   (، االفكار، االعتقاداتالتمثالت) التغيير المعرفي-

 تغيير النظرة التي يحملها الفرد حول العالم -

 تعلم كيفية قبول العالم كما هو -

 وليس كما يريد أن يكون ،تعلم كيف يقدم الفرد نفسه لآلخر كما هو -
 



 السلوكية –المعرفية العالجات 

  الممارسة اإلكلينيكية وأساليب التحليل الوظيفي 

 السلوكية –المعرفية العالقة اإلكلينيكية في العالجات 

تقنيات المقابلة واإلنصات وتدبير الحوار وتدوين المعلومات 

  تقنيات التحليل الوظيفيanalyse fonctionnelle  

تطبيق بعض النماذج. 



 السلوكية –المعرفية العالجات 

 العالقة اإلكلينيكية 

 ضمان عالقة إكلينيكية مبنية على الثقة واإلحساس باألخر والتعاطف 

 عالقة قائمة على الشفافية والتعاون والتشارك 

 إعطاء للمفحوص المعلومات الدقيقة حول حالته والطريقة العالجية وخطتها 

 التعاقد حول عدد الجلسات حسب تشخيص الحالة 

مساعدة المفحوص في تكرار األفكار اآللية ومحاولة تغييرها 

     مساعدة المفحوص على الوعي بالخطاطات وتأثيرها على التفكير اآللي 

 



 السلوكية –المعرفية العالجات 

 على الفاحص ) التغيير؟هل يرغب المفحوص في : العالقة التحفيزية

 (تحديد األهداف المراد تحقيقها في الجلسات

  والتعاقدية  التشاركيةالعالقةalliance thérapeutique   

  وعالقته بالوجداني ( المشكل)السلوك تحديد / الوظيفي اعتماد التحليل

 والمعرفي

 تطوير قدرات ومهارات العالج والتدبير الذاتيين 

 اعتماد تقويمات للجلسات وساللم التقويم 


